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Medlemsbrev oktober 2020 
 

Kära medlemmar! 
2020 är ett år som kommer att går till historien. Covid-19 har på ett nytt, unikt och okänt sätt 

drabbat hela världen. Om vi ser till det mindre perspektivet - EXA i Sverige - vet vi i styrelsen inte hur 

det har påverkat er och er verksamhet. 

Är klienterna fler eller färre på grund av de nya livsomständigheterna?  

Vi i SRUK har ett i högsta grad verksamt verktyg att ta till när marken blir ostadig under fötterna på 

oss och våra medmänniskor och de existentiella frågorna ställs på sin spets.  

Ni får gärna berätta om hur Covid-19 har påverkat er i livet o arbetet. 

Hur kan vi inom SRUK hjälpa och stötta varandra?  

I denna nedstängda värld har SRUKS hemsida i alla fall fått en stor skjuts framåt. Vi i styrelsen arbetar 

med färre IRL-arbetsmöten och fler digitala möten. Där emellan har vi tid för eftertanke och 

reflektion.  

Paulo j Knill 

Det här året har också inneburit att Paulo J Knill har avlidit och lämnat oss alla med stor sorg och 

saknad.  Paulo J Knill har haft en helt avgörande betydelse för utvecklingen av Expressive Arts i 

världen. Därmed är det också många som 

känner en stor tacksamhet för hans insatser 

och för att ha haft förmånen att ha fått lära 

känna honom i ledare av workshop och som 

lärare under EXA-utbildningar. På SRUK´s 

facebooksida har vi vidarebefordrat några 

av alla de personliga hälsningar, hyllningar 

och vittnesmål från EXA-rörelsen i världen 

som synts på facebook.  

Vi skänker en omtanke till Paulos familj med 

Margo Fuchs Knill i centrum. 

  

https://www.facebook.com/groups/SRUKs
https://www.facebook.com/groups/SRUKs
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Årsmöte 
Årsmötet 2020 kunde på grund av pandemin inte genomföras. Styrelsen har beslutat att vi kommer 

att ha dubbla årsmöten i april 2021. Både det för 2020 och det för 2021. Inget av detta följer dock 

stadgarna. För vår förening är det som för så många andra, det som stadgas kan inte genomföras i 

nuvarande situation. Vi återkommer med information om hur vi tänker oss att starta upp föreningens 

verksamhet efter årets avbrott. Vi startar nu upp arbetet med att hitta vad som är möjligt att 

genomföra framöver. Naturligtvis följer vi rekommendationer från myndigheter. 

Ekonomisk rapport från styrelsen 
Styrelsen vill i situationen med inställt årsmöte ändå lämna en ekonomisk rapport om dagsläget i 

kassan. Den 31 december 2019 hade föreningen tillgångar i kassan på 100 004 kronor. Information 

finns också i årsmöteshandlingen till det inställda årsmötet. (På medlemssidan.)   

Idag den 22 september 2020 har SRUK i kassan 108 023 kr. 

Medlemsavgiften 2020 och 2021 
Under årets pandemi har Styrelsen beslutat att medlemskapet 2020 gäller till och med hela 2021. 

Orsaken är att mycket av verksamheten både i och utanför föreningen legat nere. Årsmötet kommer 

att få konfirmera detta styrelsebeslut. 

 

 

Hemsidan 
Under detta speciella år har vi fortsatt att utveckla hemsidans funktioner. Vi hoppas att den nu blir 

en källa till information om EXA i Sverige och i Världen samt om SRUK. Styrelsen har funnit det viktigt 

att vi kan informera varandra och omvärlden om vad som händer inom fältet EXA. Hemsidan har nu 

börjat få en ansenlig mängd besökare varje dag. Vi ligger relativt tidigt i sökfunktionerna vilket gör att 

vi syns på nätet. Den senaste månaden har vi haft 1597 besök av 479 olika besökare. Inte så illa! 

Våra målgrupper med hemsidan är primärt mot de som söker information om EXA eller söker terapi 

eller annan verksamhet. Men den skall också fungera som en informationskälla kring EXA och allt det 

arbete som ni gör runt om i landet. Slutligen vill vi att hemsidan också skall vara en länk mellan oss 

medlemmar.   

www.sruk.se 

 

 

http://www.sruk.se/
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Kontaktuppgifter  
till samtliga medlemmar finns på sidan. Kontrollera om dina uppgifter stämmer eller behöver 

kompletteras. Hör av dig med ändringar till info@sruk.se. 

 

Presentationer 
Du kan som medlem och utbildad Uttryckande konstterapeut använda en sida för din egen 

presentation av din verksamhet. Lägga in kontaktuppgifter och adresser till dig och din egen hemsida. 

Vi vill att den samlade kraften av vårt arbete skall synas och vi vill bidra till att människor ser den 

verksamhet som du/ni har. 

 

Aktuellt 
Under Aktuellt kan vi göra reklam för dina aktiviteter och länka till din hemsida. Bara vi får en länk så 

är det lätt att hämta den inledande texten som finns hos dig. Kanske din bild från din sida och avsluta 

med länk till dig och din egen info. Det blir som ett tips om vad som pågår inom SRUK och en hjälp för 

dig att nå ut. 

Vill du styra exakt vilken info vi skall ge på SRUK´s sida så skicka info om arrangemanget, ge oss text, 

en länk, en bild.  Skicka till info@sruk.se Inom några dagar lägger vi ut info på SRUK.se. 

Medlemssida 
Inloggningen till medlemssidan är Vitalitet1920.  

https://www.sruk.se/?page_id=1675 

Där finns en mängd föreningsinformation till medlemmar. 

På slutet av medlemssidan finns också en möjlighet för medlemmar att göra inlägg . Har du 

synpunkter, förslag eller frågor – skriv på hemsidans medlemssida. Alla som loggar in på 

medlemssidan ser inläggen. 

SRUK finns också på Facebook – men där finns också följare som inte är medlemmar i förening, 168 

stycken ser Facebookgruppen. 

Stöd till Workshop, aktivitet 
Vi vill också påminna om att det finns en möjlighet att söka medel från 

föreningen. 

”För att främja kontakterna och utbytet mellan medlemmar i SRUK 

genom workshops eller andra träffar kan bidrag sökas för att stimulera 

medlemmarna till att skapa aktiviteter, sammankomster eller annat 

som verkar för SRUKs vision och målsättning, avsätter styrelsen 10.000 

kr under år 2020 och 2021, som medlemmar kan ansöka om att få del 

av. 

Målgruppen är i första hand medlemmarna, men även andra personer 

kan bjudas in till sammankomsterna.” 

Mer information finns på hemsidans medlemssida. 

mailto:info@sruk.se
https://www.sruk.se/?page_id=199
mailto:info@sruk.se
https://www.sruk.se/?page_id=1675
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Dialog med styrelsen 
Vi i styrelsen vill gärna ha kontakt med medlemmarna. Vi vill veta vad ni som medlemmar i SRUK 

behöver och vill få ut av ert medlemskap. Kan du som medlem bidra med något? Ett inlägg på 

hemsidan? Bjuda in medlemmar till ett studiebesök i din verksamhet? Hålla i en workshop?  

 

Om det gagnar SRUKs medlemmar kan styrelsen bevilja ekonomiskt stöd, så hör gärna av dig till oss i 

styrelsen.  

Nästa arbetsdag för styrelsen är den 28 november 2020. Då planerar vi en nystart och siktar mot 

2021. 

 

Hälsningar från SRUKs styrelse 

Perskarin Skogar, Per Apelmo, Börje Forsgård, Linda Jonsson, Theresia Jatta Köhlin och Jorun Nilsen 

 

 

 

 


